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'C - 1 ~ 1 - Romlnia IU-$i alcatuieste o fortl armată In SCODlni 
~~ U V ~ n e ~ e fi a e _ agreslvei hotarit nu. dar to~ aşa de ~thotărit bota-
C~F " . i:?T~T reste. ca Sia apere, În Ol ce CUPi t gran"ele ei fireşti 

in li dreDturiie neamului romlnesc. - AceaS,A intarire a asUrel aSigură Dozitta noastrtt internat,onalil Şi da mai mul-
li greutate cuvintului aos\ru. - Ea ajută firului Doliticii Externe. pOlitIca de Incttpencfen1ii $1 demnitate nat anolă. 
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~l! iscursul D-Iui 2.,41 1 a n u a r 1- e 
!!;/ 'Armand Călinescu ':fi: , 
ltD Dela fa.mllie la ce .",te S'au scurs pe albia timpu- curilor, dela descălcare ince- II' bători cu mândrie şi aşa 

'lui 80 de ani din anul când, pând, cari luptând neconte- cum s'a proectat viziunea e
Discursul d-ltlÎ .4rmand Călilies- I'<'(;:mul'Îi,' mOl:r1l'hia ,~i fn,l!:u.,,'i>Î: .la 24 Ianuarie, românismul uit şi stăruitor penh."u unita-I roilor din trecutul istoric -

Ot~tu, ministrul interne/o!'. wmpra {("!iim:11 (ldrwl al statll/Ili rom.;rl, i s'a unit in cele l10uă frac- tea celor ce dela "râmi" se I in unirea perfectă a conştiin .. 
rei~tt:c/iL'ehw şi i(k,,!urilor l:oii orgo Xu ltlll!wi la !loi dw'. ~i i1l ltir! tium separate de istoria vi- trăgeau - au murit cu o· 11el tuturor Românilor, teme-

in ,iza/ii politice. "FroIliul Rcnaşterii de rJCc/!C l/'{Id,lil' JlWIW1'lt,1'l "/1 'I/'I' tregă a veacurilor. chil tintă la visul care le-a: Ha care s'a pus Unirii la 1859. 
lJI1~ationa[e" - ('ste {o(Irie impor- Cu ()/'r;llni;;oi'/' ::ujl<'rill(!ru -~~- plll;l1- MoldovenH şi Muntenii - fermecat şi antrenat alerga-I' Strămoşii noştri, privind 

",ni mai ales in partl'a rcferit()IIre ((i a familiilor. /1/ ,1 Hylia lkyelc, românii din stânga şi dreap- rea şi credinta. I de dincolo de veacuri, sun-
~]t~ sprijinul. pe care ~lalul intelllio- Ci-It 1111 1111111<.1, ('O/U[IICil/O/'ll/ su- ta Milcovulul despărţitor Şi lupta lor n'a fost zadar- i tem siguri că sunt mândri 

lIea:ă să-I dca Familei. Bisericii şi prrm pui.t;(', (' şi şI'{ul _~()cidâlil,: s'au infrătit Pf"~tU totdeau- nică. ln cel 80 de ani pieptul: când privesc perfecta con
'arii tie disciplind. adică al {wniliilol', [e/e/oll.' ith'l i na, îndemnat~ de conştiinţa de otel al străd:oniilor de I ştiinţă la care &Iiil ajuns noi 
~ Se Mie. Într'ad(~vdr. CIl organiza- Iim in mod lIormal sd dra ~/Jlt.)lilll- ! unităţii şi ;<.;irăţiei, în entu-Ivcacuri s'a realizat visul in-! azi, desbrăcat! de sporovăia

~[r:~.! sociald porneşte aşH cum a Spll.~ ('~ r'J!:'lIw/lli poli.tic: i~/era "f'/lgioa-' ziasmul navalnic al drago~-I tre~! aşa cu~ I~au schit~t 1\ la desbinătoare a clubului 
ild~ nI/nistru al 111/ernl?lol' dt[a Ifl- Sd Ş! 1de m d.: dlSClpllllrl, !' tei de frate ~;, in armoma eron neamulUI, aşa cum 11 liU b d M S 
~" I d B'" v fii· il" fâ vi' . Ah' •• zi . po C, su con ucerea .• onî"",lre. ce ula socialti, 'un amelltul Iserlca aSffJUrU s (( LI lH ('mc!!-. S nta a hore umreI, lnc e-' pnV1m a nOI.. ' . 

~(,1id al oric(lrei supraslrucfuri: po /t> sah' sfJiri/llll/!'. iar disciplina ii' gată în versuri de pana "re- Cum li avem noi azi. Cum 1 Regehu Carol al II-lea. 
:~'.iiia stI!! socÎ(llc. f'wni!io /'s/l' il! el,} posibilitatea crealid, a muncii, gelui poeziei", Vasile Alec- il avem şi muncim de uD" an, Fie ca ziua de 24 Ianuarie 
l:l j.lnic imnginea statului, Ea consli-, cOIl.ţtmcli(l(', DacIl Jl, S, Regele in: sandrl. cu temeinicie şi dra..!'QB!e ne- s'o putem sărbători veacuri 
':~*f:h' prima Il'eapti1 a stmcturii po .. ~ ~cns /o,lrk adânc este c01lsiderat I Au militat pentru acea zi mărginită, sub inaltul in-I de veacuri de aicî inainte 
htl,~lice in ordillcu isiorică. S'a con-' ('(! pi'irill,tc a/ ltfl,/il/llii acc~sl~ Iltr~-, sfântă Care a pus temelie ~i demn R.e g al, încad~â!1du.ne, sub imperiul aceleiaş uniri 
pr,~t(llat aslfrl că in fncepulurile lor- ue I/HcdlOt flCl'O~(j ('(1 el sa fIe sprz- inceput de Unire a RomAnl- in traditia constructiva a tre- I irit l •. 
3:f1w/illRii grupelor politice acestea I lor _ nu numai generaţia de cutului eroic. 1,. sp ua e • care ne-a Inregl-

J,!:trall organizatii pe '<1milii, regii ; atunci dela 59, ci intregul şir Astăzi, datorită M. S. Rege- I mentat aZl sub Drapelul Pa-
,Iu~tra!l şefii capilor de fam!1ii. DU/' . al românilor, din cursul vea- lui Carol al II-lea, putem săr- triei şi al Tronului. 
li fut CT,U! (~cesta fi intâlnim llU numai ~w~~~~gQg~W~Q~~~ 

,n (,rl'l'la şi Homa antirtl. ci şi mai i ' 
,nr;fdr:iu în momentul definirii isio-! I 

It ~jei şi aşeZtlrii mO(/tIr/JÎri 'ral1('('::(', 1 I Z· 1-- U a 
st~ Jln mare jllrÎ!'.1 al l'ce/lei Fran/e . -~ 1 Unirii 
Pf{Odin - a/'ald cum patria. m 0- 1 I 
rm' al' h i a eslI' o a!'.ocra/illne de fa-! 
i, tilii ş~ mai a~es sl/oliniază c~lm l'a-: I Fundatia Culturală RegaUl fOI'(Hlor ('omimcşti, ::;i ritli- lol' furt.um,a~l' ai(' zbuelllma 
In!i orlurl/e, cari regenteazd vrata de, ,.Principele Carol", in sfatu- n'Hn zidul de granit al <:on- tci noa~tr<' i~toJ'ii: suutem 
ridfall:ilie ,domină şi piara statuIm', I ! riIe tl'lmise' căminelor cultu- ~j ii n ţp 1 al' "Frontu t Hrnn :::tp- . români. 
s14 EslI' wteresant de amintit aceste ! rah' C II priv il'e la sărhăt ori- I'i i :\ R t iannIe", pc tpl1wii i dn - ] năltă toare sfaLtll'i, trimise 
F JII ' I I rea zilei de. 24 Ianual'ie, ara-, ']'OrllUl1e "ilIt '-11']' te tI ' t, <'rUl'l, pentrucă elc pol arUllrG o n: ~l <, ( . C 8- : si"ttenilor tIe inalta illstituţie 
(ri'mu.'n(( mult mal' c/araY aSIlpl'a OI'.' . tA că această dată trebuie ~i'i 1 ~ " 'ed)'nţă cre tin Y " r î' f.al,l( il el' .~ '~.',. a, In 1 p!lpssnl, cal'e a dus lumina 
su:llttlilzuriunii politice in g' elleral ~i ' IIsemne ziua de pormre spre • 1" r- v ; 't- ă I dă' IlIna dreaptă a tradltll 01'-SC-, (i\ ilizaţici în sate şi a iută-

pi"';,.J',plică preocllparea at:tualllÎui 11'- ! o VIa a nou'. n a ev r zma 

f
in! • I Unirii cade anul acesta la culare de unitate nationul<}:; rit nI opera ci neohosiUl, con 
, I,'om. unesc pentru familie, rcli- • ,1' d f' 

IlU II' .$1 dlsciplillil. I : începutul unei ere noUl, m' vi:-;ul de întregire al lui ~li-: :;;liillţa ~i manul'HI. ~~ a 1 1'0-

, F ' , .1 plină nădejde a norodului şi hai VitC'HZtl, Unirea 1'I'ind-· Blrm, 
mi .. }' , ami/.ra s',a cO,nso/id(11 Îll ma, d ,na . î l' ' 
r 1 raI I n P mă pl'efacerc a tărli, ,patclor, l\[area lJnire 'iela UQ~~ ,In\. ' ca o/ matmllea cea mar slm- I - ~ , 

tJllf ' . I după pr,i.ncipiile înoitoare 8-' Allla-Iul]'a ... 
11 i'~ $1 ~lQi conformă necesitilţilor I -._", le vreml1. , " '. ~ " 

, ~I1eş/l. Ea s'a erisfali;:al as/fel: D . .IlRMIIJlriD C4Cl~fSCU. _ .! loate marile Il1faptml'l 
IO~,~al ales cu ajutorul ideii religioa~ j Va fI, în adevăr, o sal'Jla- I l' 1" • 
rrf~ La fncrpul familia era Qrganiza: . mlnls/ru de Jnterne toare a Unirii fiindcă acum I (ltl cursu lstOl'lCl noastre, 
n~~~"!nc(l sodahi şi religioasă in a-' l se încheagă rr:area solidari- i Unirea Principatelor, Inde-

Germania propu .. 
ne AnglieI îDc.ţje

jecea unui pact 
aerian 

iciJclaş timp, toiul fondându-se pe jinit in misiunea lui istorică de zare a Natiunei, in Jurul Tro, pendenta, Regalitatea prin 
\ $_deea rit' ordine si disriplincl. Trc- miniştri spirituali ai Ţdrii c(lri (,unt nuhii şi al ideei de Patl·ie.! Regele Carol r. şi întregil'('a F ABIS. Agentia "Bavas" 
pt,fllre sii relellăm acest Cfll'actel' al pl'Coţli şi de disciplina supuşilor,: Imprejurările acestea fac ca' Neamului prin Regele Ferdi transmit~: "L'Ordre" anunţă 
di~~ganiZQtil1llii familiale penfrlwl {('re <'ste t'.rpresia cOllştiinţei socia ziua de 24 Ianuarie să dobftn 'nalld r. s'au făcut prin uni- dln Berlin că d. Hitler ar fi 

oni~ I (ţro/i( foarle e,raci legcltura na- , I dHască anul acesta o nouă:. '. f t 1 ~ propus Angliei incheierea u-
rurQlă şi Istorică a celo~ trei idei le a ~oPOrul~ll,., . " semnificatie pe lângă aminti,) ea .tuturOl OI' e 01' roma-

~ 
T i t i I '1 I I t nni pact aierlan. In baza pac 

!1·PlJSe de d },ft'n,'st 1 1 t ! o 1 apar Ill(ltlc ami li o/' noa- rea sfftntă a marilor eveni- lIeş 1. 
'o" ' ru a n erne- , IIi G' t 
' 01', " ,site, apartinem familiei mai mari I mente nationale, pe care po- I Trecutul nostru de g:lorioa tu u ermanla ar accep a 
3.1; ,Familia: formdnd baza ~ociett'1tii carc este statul .monarhle. loti 'iina ,porui nostru le săl'bătoreşte '. se realizări ne spune că tre- paritatea cu Anglia într'un 
t i: 1,sIU!,lIl1I, esl: sprijiniM În ~rinci-I cndincioşi datini/oI' pllrilliilor no-\' la ace~stă dată. . : buie să mergem inainte pe i ter~en de doi ~ni. Franta. 
m~'~i . p cre din t ă - la nOI pe re ştri suntem solidari prin creştini- O sarbătoare a sufletulUi linia aceasta de unire şi de daca consimte sa adere la 

nr glQ strămoşilor, creştinismul-orio- , " , l'om'"lnesc ;;lI' a Unl'rl'l' noporu ' .. pa t ar urma să accepte pa-
I ,linx _' '" ,smul orgalllzat În B,serica Natlona' ,< ". , : • Jel'tfi"t fi Insultu pentru ma-: C t 
al::[ A ŞI pe dIs CIp II n ă. ! , ," " hll, după pIldele IstOrICe dm". .. I ritatea cu Italia Franţa ar 
n:~ eest ad~văr, care poate fi dt'· t /(1 ŞI, totI, OlIand senlunente de ve-I trecut, când neamul nostru' nle Idealul'! natlOnal~. . i v • 

lţi: IU din, orICe stlldiu al faptelor ill-: l1eratw Şl supunere faţd de şeful; s'a strâns sufleteşte laolaltă I Aceasta este calea lzbânzl- avea. un numar de a~oane 
~ !(~:rce ŞI ÎII, special din examenul familiei noastre avem acelaş senti- i şi poporul fi voit să se simtă ,lor româneşti de totdeauna. senSlbll Inferior numarului 
clt'~' ,men/u/Ui de formatiune al 'ami meni de dragoste şi de devotament I umăr la umăr ca să lJrimea J A!'a am dohândit noi mân-' de aparate germane, dar cele 

"Iei, este profund se 'f' t' , .. d l' I • d v di d 
W:cd a el .mm lea IV lin pi!ntru Suvaan, fiindcă toli alcif-' scă cu neclintire izbirile din. dria ele a fi români mândl'ia i oua axe ar spune e un 
on!:> şa llpă Cllm am spus, statul. ' i', vid vi 1 

. ;este imaginea in mare Q familiei.: iwm astă::i o singură familie, iar I afară. Şi acum, am îndepăr- ,că am rezistat ca o stâncă numar ega e a Dane, ce 
~ceSla ede principiul care animlf M. S, Regele este Şeful acesteia, ! tat măcinarea dinăuntru a bătută de valurile veacuri- puţin in anil ttU şi 'Z. 
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DU1llille('~\, 22 Ianuarie *ne ~ FRONIJ.IUL DE VEST_ r-

Inlormaţiuni !Regulamentul legii pentru infiintarea. 10 
. I •• Frontuiui Renasterii tl~~I~n~l{ 

Sâmbătă, împlinindu.se a pI{~cat la Houl 8 ăl1l , l?Ost., sunt numiţi pdn Decn.t Regal pc 1~' impuse de di.sclphn~ "I'rl?ott 
Clase luni dela moartea Regi- ;\1 ipl'l'tlJ'Î, la orele 10 (lUllnea Ca.l'ol a:1 II-lea , tcrmtm de doui ani ~i la propunc- Art. '27. - nlembm ,,'rot 
"t ta l'lI ~Împlonul. Prin graţla llu Dumnezeu ŞI C ,'1' lui de Mini"t1'i H(tla<,lerii Naţionale" care nei Maria, la catedrala Epis- 't t' lal~ l'cgc al rea on~1 lU 1 Y' "d . 

'" vOl1l\a na~lOl. .... \ I Art. 13. Şedinţele organelor dl'li- flillc\iuni pubhc~. ~au ellU ,nta 
copiei din Curtea de Argeş D-I Eugen Tlteanu, Sub- . Romamel, ." .' ~._ 'berative sunt preântatc de UDul din cinări speciale 111 \er~rh~a Q,d ( 
se va oficia cu acest prilej· secretar de Stat al Propagan La tOţi de fată ŞI "Iltoll ..• l, m{!mbrii, desemnaţi prin tragere la zapei, p1'e~u.m şi acel din 1~lui 
un parastas. Deasemeni se dei, a primit la acest Subse- n:ltatc, 1 t' l)reşedintcle Consiliului de ţinnile aUXIliare, vor purta Ula", j 

" • l' Pl'er-:e· sor 1, , . 'lal
t
; r vor oficia slujbe in toate bi- cretariat vizita d-Iui MInt- . ASl1p~'a ,rap(:Il'.t U U.l . ' ", ,- Mmiştri sau inlocuitorul lui poate mf\ şi IIIslg~ele; cel l"' ~tlln 

sericile din tară. stra al României la Washin- dllltelm ComHllUllll. ~o~tru .' li d convoca şi prezida aceste ,oI' purta ulllforma facultativ Upl 
gton, Radu lrimescu şi a d- de ~Iini~tri :;;i fi MlnIţ;tnlor o;~~n~ .. In mod obişnuit aceste 01'- signclc obligato.-iu. ea 
lui Const. Brown, redactor No:-;;tri Secretari de Stat 1,: ş, e ,'. 'lnll'''nacc a'unci când unul Arl. 2..~. _ Mcmbrii "Frontul~l ( CAS)!. T()IUi-:: Dumillcd 1(1 '!'! 111- t't" g.ln se ~ ~ • " 
pentru externe al ziarului Departamentele JlIS 1 ,ICI ŞI d'n secretarii generali ai "Frontu- Il<'şterii Naţionale" sunt pasiht al 

TIIwric 1[139 orele 17 se va oficia /0 "Evening Star", organul lui. Illt?rn~elol' ~t~b NI'. ,:!OOI,l?39;. 1I:i Hellaşt'f'rii Naţionale" le rOIl- următoarcle pe.depse, ~isciP4i1iă 
bisericei Sf-lii Voevo:i din Poiana· Associated Press din Was- ~ "ăz;and aVlzul Comnlmlul: li sau dnd o treime din mem-' avertismentul. mterdlrţla pO~o('h ( 'h L'I 1 . 1 t' N 1/1939' ,voac,. , 1 Mare. căsătoria dlu! LI. r. ,. 0- hington. i ,egls a IV, f 1'.. .'. '. . brii cel' acea$la. uniformei şi inSIgne OI', s~~.pe:rcp' 
rescil şi d-şoara Elisj,'a Profil'Îll, QQQO~~~~! In t('meml arl. ·i-o tim Con-! Art. 1-1, __ Consiliul Superior Na- .lt'mporară, excludcre def~m~lI~al: 

.lldmlnls rtJ ft 1\111 decretat ~l' decretăm: Il'('l~ ale "Frontului", prezintA dezl- se aplid de s.e.cret.arul de,. aii 
fiica dlui al'ocal 1, Profiriu-Pu/na,! • n stitutiune. I tional formulează directivele pol~-· Art. ?~. -- Peâepselc dISCIPJ"1 
cl/nosc'ulul pl/blicist şi ,~criitOJ'. -, '(. d 

• 1 d~ralc\(' sale gllycnlUlui, arată ob- pentru IIlCmbnl 111 organ.· d. 
! A V 1 Z R~t!uldmentlll leilllPeo~u sel ya\iUlli asupra mersului adminis ceotllullale, cu apel la org~n~l ~In 

- M. S. Regele a semnat i R ă on abonaţi! noş IRlln'dred "rre.Ilt1. UI.. t Ir:I\ÎeL publice, aprobă candidatu- hir superior. Pedepsele disclp~ 
noua lege privitoare la do- lri, ~~t ~i Pt~-nU' comerc~anţl R4ştenl ~dllOniUe " riJe ce se propun penlru alegerile alt secretar~lor de jUd,eţ şi ~n~~c 
bândirea şi pierderea naţio- Ii f reclame in ziarul i Art. 1. - "Frontul Renaşten,l Na padallll'lItare, administrative, cum, aplică de Dlrecto~a~. ~le se ~Iht 
nalităt-u romAne. Ziarele din ca t ac dela 181 lei In sus' pOllalc" c~tc singura organlzape şi ale organizaliilor profesionale, baza avizului uma Junu de OOItre 

p," nos ru, ca , " . ~ . I :. . 30 M b" F C1I8U 
capitală publică textul a· să nu prim.ească nici-o ehi- POHtIC,1 din {om.lma. ...: Art. 1'5, _ Dlrcctoratul se pro- 1 Art. .: _ , em ,';-1 "r, 

i d ' i It ţă pentru achitare dacă i Art 2. - El urmărqtc tnallan:a Ilun\'i În caz de urgentă asupra ace· Re-naştem NaţIOnale care ~.~ ~ cestei leg In care no am I an ,,'. 'd "t" d d d' il. f 1 d'n RSoci 
J n'are pe verso aplicat un Patriei prin întărirea J CII .nu1lo- l(iraşi dlcsliuni rare sunt e co~- ove le. ac ?al e ~ , 

dat extrase zilele trecnte. timbru fiscal de 3 lei şi un oale şi a solidarităţii fiiHor el, !ntă petenla Con~iliuilii Superior ~allo- secret,;, chIar lfltcrn~tlOna.le, ~ 
* 1 timbra de aviatie de 2 lei. 'rirea famili('j .ca, c~I~Iă socla~.ă, na1. Dl~asemelli controlea.ză y . in- rxc.luşl de. drept din OI gan~ 

D-l N, P. Comnen, Amba- i ATIA crearea unei Vieţi spirituale pllIl drumează mersul orgamzatlUllilor aphc1indu-h-se totodată sanclfivi 
~fHloJ'nl ROJmlniei la Vatican ADMINISTR drsvoltarea r)'edinlei creştine şi a "Frontului" şi aplidi sancţiunile prevăzult' de legile in 'ligoartf BI 

• .crltul'ii autohtone prin PI'opi\şirea disciplinare. 1 Art.:11. - "Frontul Rcm.c I 
Şti i nta şi pra cti ca I materială, prin obligativilatea şi ArI:. 16. - Org:Hlelc ~l~~ cxe. ,cuţie Nal~onale" .e~t.e persoană, jU1.iZE 

, . , cinstirt'!l muncii. ale "Frontului Ht'naştel'll Napona- putand achlzlllOna hunurI satnd 
In acest timpuri turburi, condu- gl'Îpă, căreIa ~ se d~ atu~cl numE'~e Art. 3. __ Poate cere inscrierea le" sunt: S('cretarii generali, scrn'- ganiza Înlrclwindel'i cu caracligăl 

cătorii popoarelor se intreahl! :1-, dl' illfluenp, lsbucl1l în E~r~pa. S: in' "Frontul Renaşterii Nationale" tarii de linut, de judeţ, d(' plasă şi : conomie ca: coopcrati'l~, etc. ~UD 
de5ca dacă ştiinta sau practica 11(,:, t:n'dea că germ('nul maladlel a Ios orice român bărbat sau femee care comunali. : Fondurile "Frontuhll Ren" 
arată calca mai bună de urmat. : adus din Turkestan cu un lot d.c împărtăşeşte cu sinceritate idealu- A,'t. 17, _ Sunt trei secretari ge- . Naţionale" sunt alcătuite dinjD-' 

In realitate, ştiinla şi practica: Cf,voare ca:e se găsea in, depo~I.- rilc: superioarc ce-şi propune acea lIerali, dte unul pentru fiecare ca- ! zatii, donatiuni şi veniturile, ~ân 
merg mană ~n mână. ~i Hce~~ta. tele DlagaZl~e.lor LuYr,u dlll .Parls. stă organizaţie; care exerdtll. efe· trgorie d(' prolcsiuni prevăzute mai :1· riIe şi intrcprindl'ri~~ sHle. !altl 
este foarte bine. Oamenu de ştlln- In Noemvne, bo~la s.a Illan~fcstal cUv una din indeletnicirile prevăzu sus, Art. 32. _ Se infullţcază !'lbet 
tă trebuie să-şi confirme teoriile I

la 
citli .. a lurrătorl,. can mallu~au. a: te de Constitu\iune; care nu a sU-, Ei sunt numiţi prin Decret Regal, ma\iuni auxiliare ale "Fro:f. 

i.or prin practică. ,cl:s~e co~oa1'e.. Cateva săPtama~.lI (crit nicio cOlldamnaliune penală pe· termcn de doui ani, la propu-I Ren. aşterii Nationale" unilăţ~ 
Diverşi savanţi, ca profesor,ul I mal tâl'Z~u. g!'I~a S? ră~pandeşte în ! şi care se supune disciplinei inte- Ill'rea Preşedintelui Consiliului de I gardll national~.. ' 

RABOW, profesorul LAlJBENIILI· ;toate ţănle Eu~opel,. I doare a "Frontului". Miniştri şi după o listă de prezcn- Ele yor funcţIOna pe baza 
MER, Artur MACDONALD, SPll'-: In ceiace pr.lvcşte ţă~'llc europe-\ Art.:1. _ Inscrierea membrilor Illre a DireetoratulllÎ. Ei asistă la. n'gulam!'nt ,special care va' 
TA şi a.lţii, au constatat că chinin3 : ne, in tieca-:-e Iarnă. se ~'lesc nun~~ s,~ face la secretariatul COlllunal re- şC',dinţele Consiliului Supe.rior Na- il mina comandamentele, Statul' 
lucrează In mod favorabil DU nu- i roas.e cazuri de grIpă, Iar sayanţi~ ~pectiv care dâ _probarea in tcr- lional şi ale Direetoratului IIndl~ fac şi modul de functionare, t 
mai pentru a combate paludlsmul,: citaţi mai ~us .s'au arătat .. adevărbal~1 . ~len dc trei luni. i oficiul dt' secretari. AI't. 3~. _ Femeile fnscri t 
.. tI' en' gr'pa binefăcătOri al umallltătll pll 1-1 ' .. . [' S 

CI ~1 pen u a prev I 1. , . ' .. i . t Art. 5. - Ol'ice membru are po- lAii 18 _ Sunt 1 rei secretari de Frontul Renaştel'll NatlOnae I'CI'o P 1 ·.. ţ1l '1 - ; când observatII ntemel8 e pe pr{\- " ! ,. , ", . ,.' 
entru oCUltorll n OI' europe I ' ,~ . dă·. . 1" 1 ~t'" în 'siJ,jlilatea de a da contnbllţIa sa fiecare ţinul după dislinc\Îunil(> a- I put('a constitUI fOJ'lnatllllll stea' n( este foarte impol-tant să se pu- . Ctl("l Şl up cari c umna u .. d , l ., . 

. , . d' '1' d 20-30 centigrame personal1i la realizarea scopu Ul rătate 1n arlirollll precedent. Ei l' ('U misiuni determlllate. şi 
nii i ... , practid această desropel'I!'c: 07.~t' 7.1 .mce e"l de pro~ "Frontului" uzând de drepturile şi sunt numiţi prin Decr(>t Regal după ,\t-t. 31. __ TOli membrii ,c fac 
a ~tllnt~! ('uns lhue un mlJ oc sigur . " d"'d 1 . 1 t re . il d .. " 

' , d~. ., ." "8) Iiberlă\I!e 111 IVI ua e ce-l su 1 o listă de prezentare IntocmIt' e tului Renaşterii Nationale wlcst~ In 1881 o teribilă epidemie ,tt-ellC contl a gnpcl. \". C 't'" I ' I ~ 
, cunoscute de " .O~shtu le .. , ,organizatiile prof~iona]c respectl- pune jurământ de credintă R:'tă I 

Inennoştiintare 
In coatra tuturor SVOD ti rlloll" elreu la t~, 

Art .. 6. - Artlvlta~:a pohttcli a 'le, Durala mandatelOI' este tot dt' ,:,i organizaţiunii din rare fac luie 
ml~mbnlor .. Frontulu~ s.~ dcsfăşoa- doui ani. Art. 35, _ De'liza .. Frontukţ ori, 
ră in cadrul or~all1~.aţllIOl' clll~u-: ,\1'1. Hl, -- Sunt lrei s('(Tt'I;wÎ ci.. lIaşlerii Naţionali"" este "Re~.itie 
rale sali ~ orgam7.atll.lor pror(,~I0- fiecare judl'l. lIullIiti dU!':1 nonlll'!t- ~aliullea _ Munca şi Credir~r f 
nale autorIzate de, Icgl. t' şi În condiliullile fixat(> I)(>nlru S(,_· ArI. M, __ Salutul mcmk~ i ComDlctoria Alexandru Mihailovidu ~~[inoritălile etn,l.ce ?SCl'I~~,:~ cretarii de ţinut. faN' prin ridicarea braţului rect 

.. "ad, Paldtul Cultural. Telelon 2":69 ,,1<l'ontul .R.enaştern Nayo~al , ~.: ArI. 20, -,- Iau parte la desc1l11\:1- il1 ~11~ si PI'OTlIllltarea ruyatt ÎI 
~, pot ,'alol'lhca in sancţiunI prop~ll 1'('a secretarilor, conducătorii titu·' S~ ,~t t." mb 

1 J I t I '1 1 t,·· t· n ". "Il ,l a ( , , Aduce la cunoşUintă Onorate sale c en e e. dreyturI e ~e c sun aSlguI ac prl [lari ai organizaţiilor profesional<,: i AI't. :n, _ Sediul central ali'au 
Institutii, Intreprinderi, fabrici, comercianti, par- Iq~lle tn vlgoa,re, .. recunoscute sau autorizate de lt'g:' tului Rell3şt<'l'ii Nationale ~/ de 
titulari. etc., că toate lucrările precum şi intreg ,AI't. ,? .- "hontul R('~~uşterll Nu Idin categoria l'e~pectivi'i tn. jmh·(. 'ill Capitala Ţării. je: 

atelierul, vor functiona şi pe mal d"parte, in cele ~('nale. esle indatorat s. \proPfage sau tinut, î.nlrurât l'i ÎnsuşI "\111: Dat in R\leUreşti, In 3 lan, 1, sel. 
Ideologia sa fundamenta ă, 01" 'membrii ai "Frontului Hf.'naşt(·riJ t

m
, 

mal bune conditiuni de până acum. Onorata c1ien- lllând spiritul public in aceasta. di~ Nationale". Ei constituesc totodată CAR O Lcnii 
telii este rugaUI a ne da sprijinul şi mal de parte rectiune. Deasemenea el reprczlIlta ol'~anul consultativ al serrrtarilor. PI'eşedintele Consiliului de ~fzc 

. AI M-h -. •. interesele cetăţeneşti şi ale p~ofe: I Ari. 21. - Există !'file un singur I (ss) MffiON bdat Conducător 1'. ex. I al OVICIU, siunilol~ pe lllngăd glu'le~nl' cărUia îi "serretar de plasă şi câte un singur I Ministrul .Justitiei ~ipil 
expert In aceastii branşii transmite toate o eanle c. secrelar de comună. 1. JeTOR Ii\MAND1.ită 

~!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!~~~~~~::~:~:~~:-:~~ I In fine el inf~rmează .. Guve~.nul! S~cretaJ'1I1 de pla:>ă este numit dr (ss) .~. , ,~are 
! I 1 ... cOllformllate cu arI. 4{:1 Qlll -/e- a~upra mersulUI admlllistraţnlor. secretarul ae tinut. Secretarul de . MlIllslrul Internelo! '. tu 

Cloem<l Scala .\.rad 
Cinematol{raTul fîlmelor mari 

'r.'l .. Y' .n .:2;;.;,11_1.0 __ _ 

Seria filmelor de aur: 
. Dorothy LamOur 
In marele superşlager 

"t\.LASKA" 
Demonul 'llb 

: yca, de . vJ'gani:are a Illri~mului" la ,publice. ,." I comună este ales dc membrii :,Fro~ (ss) ARM/\ND CI\LINESCl
lll sosln'a III JIU/el, sali pcmume, cală- I Art. 8. - Este mtel'ZIS OrIcă1'\1l tului" din comuna respcclI'lă ŞI '~-"~b 

'(01'/11 I}(I primi !lI1 buletin intocmit lorgan de execu1ie al ,.Frontului Re confirmat de secretarul dc tinut il C oitorifl. pf'ntru domfUui. 
i rll1pr( fIII formular tip, al'cll(lIldlI-i-se naşlerii Nationale" să facă demer- p('ntm oraşe şi de secretaml de: r MO~KOVITZ ~Ia 
: c(lIldi/iuni{c loca/iunei. Omisiunea suri cu caracter personal sau ge- judeţ pentru comunele rurale. iAd A t" t boo~ al': 
I 1 d '1' dă. d I l l' • ~t'l bl' I A O d . I .~ l'a. sor I men (' ,. le ' es e pe epsl a cu o amen c a l1era pc angă autorlta 1 e pu Ice. rt. 22. - rgancle e execuţlC 1· '1.. ti d 
,.)00-2.000 lei, 1 1'0ate tncunoşliinţărilc se fac m~- 1 s~ găsesc tn relatiuni de dependen- ., ~ "., ~ Jear( 
! Oficiul Naţional de Turism căII- mai prin secretariatul general dl- 1ă ierarhică În categoria respecti- "StraJa rarll In în\e

lon 'tâlld să uniformi::;eze aceste bllle-: r('ct Guvernului. 1 vă. re cu Ministerul . MunC:~ă S! 

lillC inlroduccînd În ele numai tex- i Art. 9. - Organele dcliberative Art. 2il. - Secretarii exccutll ln- 'd N' 171"9011939 a Ol'dl el 

. 1111 slrici necesar a dispus fntocmi- I ale "Frontului Renaşterii Naliona- drumările date de organele deline- Ol. 1. ;) , de 
Un film palpitant, emoţio • rea UIIOI' carncie speciale, a că.ror le" sunt: DirectOl'atul şi Consiliul rative; ei îndrumează propa~anda, I executarea programulUI 'ndc 
nant cu acţIUne dinamică .• cost este de 13 lei, fi~care conti- I Superior National I culeg informatillnile de pe te:i~Ori!: t jC'resc la şcoalele de Ul'tlcct, 
fantastică, Acţiunea se 1'· r.âlld 100 (una sută) fOI. ' lAI'I. 10. - Directoratul se compu supravegheaza mersul actIVItăţII , J' d 1 ,~'at 

' . 'Ie po , d b" d' 8 F tI'" "t ă h' l' in ZIlele de 01. ea, petrece In reg1UDI . Ilcesie carnele urmeazd să fie ne dm 2--t c mem rl1 m care ,,'ron u U! , pus reaz ar Iva lIl, " ~' 1" 
Iare pline de mister. Sin- procura le de eei interesatl...dela Ofi. reprezinta agricultura şi ~~nca ~a : . Art. ~4. - Sec~,ctarii de .Judct, de [)-7 şi Dumineca dela l. po 
gurul film până azi, în elul National de Turism, Str. Wil- nllală. 8 pentru co~er:t ~l mdustne tn!ut ,Şl secretarII ,gene~al~ sunt 0- 8-10

l
/2. . 'c ( 

ca.re publicul va admira son 110. 8 Bucureşti. sau dela So- şi 8 pentru ocupatlUm mtelectuale, hllgah a se tntrulll perlOdlc pentru i " . d' .n 
ţ ' t dres8]'ul ani' I • • • C '1' 1 S d "'1 d "-d " Du'ecţlUnea şcoalcl t.' \1 emo 100a - . cielafea România, reprezentanta 0- El fac parte ŞI dm onsl IU u· i COOl' o~area musun or e JJI ru· . ' , "i_etii 

ma lelor pOlare Cli foci etc. i f!ciului National de Turism, Str, perior Naţional. " " I mare ŞI control.. ; nici din .Arad a mo(jlfJ\'iravl 
5 Sta r i mondiali intrun Doamnei 110. 1, ctajul 11. I Art, 11. - ConSIlIul SuperIor Na. ArI. 2.5. - Pe I!lngli f!Ccare secre·' • . 1 f l'm dispozi'lle d th L . d' 150 d t . t • '" t r . ~ rclrlU, con o I film: Ooro y amour, I ti0nal se compune an, e. :lrIa se vor 111 lin a UlrOurl In , ftd 
George Raft, Henry I_UII~' ~E~.~~.~~~~~!'.·.IlII_~_~._~,_~_!l.~ membrii, c1\te 50 ~entru fiecare din m1'i"ura necesitătitor. lor legii stl'ăjereşti Şl r~c:~ 
FOflda. Akim TamiroU I Cf.O .torlll pentru dom n i cele trpi tnd('letmciri prevăzute de! ~rt. 26, - Xt5t mandatul mem- patronii să acorde ucen'î t ' 
Şi J(}hn Barrymore. ! MO~KOVITZ, ~rl:ld. Con<:tit"tiune. bnJor oq~anelor deIiherative, cât şi t' 1 ec

t
' .. dn. 

, , M b' D' l' l 1 t ') f' lmpu necesar ex ·"u JOURNAL FOX, . are preturi d~ cOl1cure ţii Art 12. - em n lrectoratu U1 ace a a secre ari 01' poate I revo- . funii 
~ ___ R_B..:,p.r_5_ •• 7_ .• 1.5 __ şi_9_1.LC!....;, , .~~~::-<=',,< • - şi al Consiliului Superior National cat pentru abateri dela Indatoriri.' programulUI. . 
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FRONTUL DE VEST 'e l ă 22 Ianuarie 1939. ! ,nec, 

-~ ,Ul'O DODO, PC olfc fcmciufl SI No. 167/1939 Primăria C"manel Pin."la 

~~ Marginalil la ~~âR~r~!~-I~i~~n~~r~.~!:nd cAline'.cu .. Se ad~e ~ ct?oş~n! c~ l~} 8~-:! ~Ch~V din 
in 'ntal'ea, ţinută de d. mlmstru pia el enun\are - o sângeroasa ŞI ((rd(' sale toale ('nt'rgnle VII ale I~' lor interesaţi că, în ziua de Lrgea contahiliUitii publice, 
o~d Călinescu, la rudio, asupra fără de npel condamnare a treculu I'ji. 27 Februarie 1939, sevor ti -; regulamentului O. C. L. şi a 

I 1~lui Frontului Renaşterii Na-, lui politic. . Cari sunt aceste idei de bază, Q- ne in localul Primăriei Pân- Normelor publicate in Moni-
1 llltJ", este mai mult dcc;.t un dir, ,1 Vorbind d~sprc, acest "echiu rc-! mintilt' de ('nel-gkul ministru de In I 

I11

t
'" IlO crcz naţional in conce-, ";:111 - YCfhlll prm momla put re- • terne? cota, judetul Arad următoa- torul Oficial N'o. 127 din" Tu 

tiv up. reme ale Statului. I dd, pl"Îll elemenle şi prin modul de, lată-le: rele licitatii publice: ' nie 1931. 
ea prin această cuvântare,! a În\cl!'ge stările de lucruri, - mi I "v 1 ' , 1. La ora 9. _ Pentru con- Toate persoanele cari vor 
'. ,..' 1). Idt'la natIOnala, (ntănrea ŞI 

1tuJ~1 de ÎllvrăjblTl ŞI de lupte Illlolrul de Intel-ne a spus; I ,. 1 ... ":.' " t, b' cesionarea cărăusiei comuna ,lua parte la licitatii, vor de-
lsih.i al trecutului, se răstoarnă .- "In ade"ăr, cine îl mai susţine! V'i'~, ~al C'~f n'l~lUmbl atat s,u )1 aport 
, , ci' ă " Iă '? N' ., "tul fIZIC, {',It ŞI su rapoltu mo- le pe anul 1939/1940. i pune, pe l:îng:l ofertă şi o ga 
:IP4i"ă - lespe ca ulL ~ll, pen- . a~ (::1. !il

lll1Cn
.l. ? Că' ! ,. l' rai - a afirmat d.· ministru Ar- 2. La ora 10. _ Pentru pro ~,' ranţie de 5 la sută din vo.-

pO*ochii tuturor ('cli'llcndor ~ă " ,mr mal regretă. ţlva, ŞI., '. ' ~ 
,. I . , t' l' !!larul Lallllescu - este C) Indato· . b' . 1 t 11oa1'''a flll'III'tlll'l' r"'spectl' "(~ S]lf~CPle spre un slIlgur ŞI esen· ceeace es C ŞI mal carac CI'1S IC, a- I ,', '. ' >: 1"'. . f curarea unc} lelC e e. <: .' •. 

li tiv al: acel al intaririi Patriei, c('astă abandonare nu este numai" IlI,e cs~ n\lalu., ~~z~stdl~lal 10 ala 3. La ora 10.30. _ Pentru lucrării sau pretului oferit, 
, . 1 It I 1 . tă' 'h l' . ol'lcJ'il'el amenmtlin 111 1iul1tru sau 

;CI1P' , dezagregant al tnsle 01' I'('lll a u uncl.s n pSI o oglce, CI . . ..., p' curarea tInU}' aparat de iar ofertele se vor face nu-
, I 1 . i " , din afară trebUIe să se SPrIJme pe I 10 . 

de "ale trecutllhll, a fost conlu-, ene (atontă ndeosebl unei analtze 'd' ") d' ,mai Îll conformitate cu cae-
, , ' A d (' VI' ţ' 1" soh :lntatea tutuI'or , ra 10, 

an d, minIstru Jlrm,Ul ,a 1- I l'a Iona e , .. , .,) d ' .. " f' v 

[ ' 't l l' .. d '(111'1 I (oI' nla'l dOp~I'te' 2). Hespectul famIlieI ('a celulă, 4- La ora 11 - Pentru m- tt' c e SE\! emI, caII pot I va IU l~tn magls l'a e lnll e ,l • - i ".~, "', 1". • • v 

icip~ I "Se prrtindea, deasemenea. că socială. ; stalarea unei camere de baie, zllte in fJCt'arc ZI la Pruna-
a 

!
' P J 'd x f :q. Credinţa creştină, 1 ' . 1- • t' ] ~nlare intrebare, prin care -sa 1) ;H' ament rezI a toata orta al' ,la locuinţa notarială. 'na comuna a, In Impu ore-

e ~ilit - ferm şi obiectiv - bi- tlllnii de guvernare şi d\ înâepel1- :I? Munca. , , , ,1 5 La ora 15 _ Pentru vân lor oficioase. 
1. ' , d' l' d d " . " ; loate aceste ldel laolaltă, dehm-, ' . , 

~ Oliflrccutulul, a fost - prm slm 1 (Ilţa Ul e eCIZIUIH' ronstltUllca 1, • , • 'zarea unei trăsuri mortuoa-! Licitatiile cari vor rfimâne 
Fr. ~ ! esenţa sistemului, ' hv Clmentate, trebutesc puse de tO\1 . • ~ ~. . 
~ le, 1)' '1 t' . t . ă I ct'li'iţenii În sluJ'ba tI})ăI'ării Patriei. re. I fara rezultat, se vor tme a 

,oci~ - i n'almcnte, 3c('astă virtute? C:lnd a t ,Si nimi~ n~ po::t~ fi. mai potri- i 6. La ora 16. - Pentru \'ân Il-a oară, conform art: 100 
: !It! .. "arc al mncn ,\ :nu, Ins" ' 

e,1( "1 Z ! elaboral el o simplă lege? Când a! \"t după m~lcarea ,1de~l~r, desp~c zarea imobilului cu No. top. dlll L. C. P., peste 10 zlle, 8,-

gaDii II'ă~llll'nat uu singul' guvern? Cine I carI' a vorbit cu at~ta 1Illlnă ~ ml- ~ 871/aJ2, înscris în cartea uecă în ziua de 10 Martie 
In 'rvizii Victor Berceanu IlHI-şi 'uuinh'şte că Pal'lamentul era! Imtru Armalld Căllnescll, decat să: N 191::5 lrt39 1 l' .• 

c, ," i"'" . 1-' . h' d' I funduară o. ;) a comu- . , a ace ea!;)} ol'e Şl m 8-
031lf Boldur n au facut şi nic doar faladă şi că il1 dosul lui, era 1I'f'( am mlIlunata llle elcre a Iscur , A • ' 

t d ' dmi' t 1 h 1 h tă ? ISloiui său' nel Pancota, in extenzmne eelaş local. lemac par e In a rus ra- cu li, care o ra . ' I 
jUllazetei noastre, nerepre- Peste toată nefasta "revărsare de I .. De aCN'a in eeasul de fală să I de 4- jugh. cad, şi 571 stj. p. I Pâncota la 14 lan. 1939. 
salnd-o In nici o calitate. patimi" a trecutului de amară a-I, t:îtăm cu totii orice ne-a depărlit I Licitatiile se vor tine in j , 

rar:tgăm pe cetitorii noştri, rnintire, noul regim - venind cu in t1'l'cut, să fim impăcaţi, să ne in- : conformitate cu dispozitiuni: Primăria. 
'le, lunci când se vor pre- si!ileme (le conducere noui ~i I'epa- şirllim cu înflăcărare intr'un front OOO'lO'lOOOOf'loooooooooooo<)QQot 

l l ti 'd" IN' 'd t't t ingg~~-----len:1 in nume e gaze e raloare ~- a rI Icat prlmatu ,<1- LlIlIC. munclIl necon em pen ru 
diniD-VESTUL, să tie dati tiunii. Iăril'c:\ \ilrii, să stăm strajă în ju- ~, d" - - - I 
le,*âna poliţiei. I In dtCV3 fraze limpezi, d. minis- ni! hotan:-lor ei şi să incurajăm cu 3 a a mls prln~lplU ~onl:e-
, !altfel, Doi l-am recla'mat I tru Annand Călinescu a subliniat (h'agoste Tronul şi şi pe cel mai I d I 
Î r..etului. i \'ilalital~a ~ justificarea supremă a Îlltelept şi cel mai patriot Suveran, (~ierii ime ia. il angajafi or 
Pro# Administraţia gazetei ~ ideilor de hază ale .,Frontului Re- pC' care destinul ni L-a hărăzit, pe 
lita~ NORD-VESTUL i lffl'ill'rii Na\ionah-". organism poli- Majt'l.talea Sa Rrg<>le Carol al O intreprindere comercială i Curte de Casaţie, prin deci-

Cluj ! tIC' unic, cal'c a concentrat În ca- II-lea. ,din Arad a licentiat din ser-I %iunea nr. 1804-1937, a ho-
azaIQQIQOQQQQ~~~~~~~gggQ IviCiUI său pe un funcţi.onar, 'tărit că.fu~ctionarul,car~ DU 

18 ' ... _ ... ,care nu s'a prezentat la ser- se ~r~.lIDta la ora, fl1cata la 
:uI. Na""" ravurl veehl- 1 DemISIa cobJ- viciu la orele hotărite de în- serVIClU, reiusi . prin ,aceasta 

. .. executarea serVIciulUI. In a-netuJui sIo- trepnndere. Angajatul con-, cest caz, patronul este in
eri' (lst o vreme - vremea atot- W'ehilor năravuri urâtt. cari oficia
lale 'ciei clubului politic - când ză şi azi la umbra cate unui şpert. 

sr rea" şi "sperţur' aveau cel Glas de rC'voltă ddică d, Ion Agâr-
vac cediat, insă, s'a adresat jns-! dreptăţit fără preaviz să-I 

tiţiei şi in recurs, Inalta i cODcedieze imediat. 

şi cel din urmă cuvânt, in biceanu, directorul ziarului "Trilm- Dl Sokol a fo~t ales prf\şedin 
ii , faeerile particlare şi oficiale. l1a" din Cluj. care într'un judicios tele dietei slovace. Guvernul 

~~~QogQQ 

, ;. estabil, vremea aceea, inmor- articol dl' fond cere Înscăullun'a I slovac îşi prezintă Joi demi- IO(adrarciI mlnorlfarllor 
~ t~ acum un an, g:1tuia .- cum ddiniIÎY:'i şi /-(t>llrl'ală a "comanda- sia. Probabil miniştrii econo f 1 I II 1 II N 11 1" 
,aC,U1e un bandit la drumul ma- ,. " I ., , • • • In rOD u "'nas 'r a Ona l' 
tuklorlce dreptate şi călca orice nwnluhu etIc. ,; Intel ŞI Educatlel actualI, nu " " U'" li U " 
Re~ilie,de lege, oricM de catego~ I ~ .. Agârbicet,nu: ,pol'm,nd dela re· vor mai face parte din viit~- I'1lnorllofeo tiermODÎl 
~dlt'r fI fost. peste care uşor ŞI Ilalarlle unor pehtlOnarl pc la 1111- : rtll guvern. DI Beran a PrI- n ă 'v I t "IP ' - IIp cum se precIzeaza a ar. ve in P. R. N. şi Îl! curând urmeo-
lh~!i T~~~lea trece d.acă ,.'mişca Inisten~, condamnă dăinuirea şperţu : mit 1\Iicrcuri doi reprezen~. fi ,al. 2 din Regulamentul legii pen- ,ul să se slabi/cascd conditiuni G-
Ill~, rec,hl (termen s~mboltc sub IlUi ~i pl'opune pedepsi n'a maximă I tanti ai Ucrainei carpatice,: iru Infiintarea Frontului Renaşterii srmlÎnăloare penlru minoritatea ma 
UUR lI1\degca afacerIsmuI). ~ I 1. "." l' ă 

~ a tuturor celor cal'j inţele~ ~a con- i care au protestat contra nu- I ?Illltwnale, "nunorrtc1/11e elmce 111- fi /Iar. 

t
~l.)ra mitllirilor şi ~. ~per\U-li Unue vechiul nărav al spertuluL J' mirii generah..lIUi Pehala, ca II' ~crise. ~n ~'. R. .'Il, ,~$i pot val~rifica ,In cadrul . Fr~nl!~lui U~llaşler," 

al u pus la mezat a\erl !ahu-. ',' ". , ' !II secţlllll! propru dreptUrile ce I j~(ftlOnalc mlllOr/trlţlle etmcl' dm 
,1 de ale Statului fără nici un Porllllld dela conslatan[e ZlUrJS-, al tI ellea membru al guver-I ' , I ./. . R ., 'b 

, • " ," " • r '_. r " • .' le sunt aSlgurale fJl'In eg/ e In Ul· omama găscsc astfel ioatf pOSI ! 
Jena, aşa cum dovedesc aZI i h!hll cluJan, OIlce eo.lducalor de: I1td 1I1 L CI alnel CfU patI ce. DI! goarc",· Iliclţile (//, normală desvoltare cai-

n, l~sele procese din faţa justitiei I institutie publieă se Cln.'in(' să in-I Beran a arătat că numirea 1 In spiritul acestei dispozitii sla- I t!ll'aM, (Jolitică şi e.conomiCă, dor 

r~;i ,', , 'r : stallreze ~n oficiile ~al~, cOlllan~~~ a f~~t făcută conform con sti lutarl', aşa c,lIm armă,!" m~i jos, ,(~. I şi sal!slaetia ~/' a CO/T,llOra, in ,~pi-
, Mt şper~ul1lol .IU reuşIt sa mentul ClIC al Cllls!el ŞI al sel'VlI'lI tUţIel. Ar mand CiI/mescu, nUn/sir ul In{t;/- rit dc disciJllill<l şi loia/itate a!rilll-

t
' le astfel averi considerabile, '. , , v" d SăI .., d 1 . nclor, a dus Irrl!t1tiIJI' cu repre:::cIl- . 
dată ' legale a publiculUI, sfaram<ln cu e pare c a cel ('1 f>a - III ." _ .. . /'ea de pop1lla/ia româniÎ major;[a-
.' ŞI peste noapte, toate, .. ,r' . . •• t.mlll nllI101'!/lltll germane, Cll cari 
Ipirea nenl'lloasă' nal' s(~verllate absolută orice tcntatlvă i' olosm, conSIlIul de mlmş- t 1 l't d'ţ' '/ 1 'bu ră itI lnWrÎrca si prospl'rnrl'a td-e' ,ŞI n<:'1 < I • • a s a >t ( con 1 Hl1l1 e ce e ma! - I ' , 

:Dr rilă a avutului public sa. u din de a se jăcm{mi pllblic~11 sl~b :1:e,l i tJ'll cehos~ovac a hotărî: pu- I ne pcnlm crearea seci iei respecti- l rii. 
l' ~arca pest.e textul contrar al formă barbură a baCşişuhu Şi a nerea in lIbertate a. d-lUI Bro 
~SCl: luturor II,egalităţi\or. şpertului. dy, cu condiţia ca arC'f),sta să I ?11norl1a1f.a I'1DQhfufi!i' 

nu. numm Statul a fost je- Vremea de azi e una de înstall- plece imediat in Ungaria . 
... " b Imperiul miluirilor şi a .~_Ii _~'.,,",' __ Sillnhătă, 7 Ianuarie a. c" a avut I za\ia "Frontului Henu<şterii Nalio-
IIn'llui Ş' ""' rare definitivă a moralei, a drep· . lor la Clu]', in Palatul rezidentului naIe", 
" 1, • ~ ce~aţe~nul umil, omul C 

.~Iar sa Clocmt veşnic fn cău- tălii, a muncii cinstite. NăraVllrile etiti şi răspândit; \n.gat o consfătuire la care au par- Diseutiunile continuă, 
IO~~ricărei elementare şi miCI odioase din trecut nu mai pot avea '. ticipal: d-nii Silviu Dragomir, co-~~we 

J~~l~C d:~::i~~c~'l~~':d~i:~~~~; ~~I:~n::lSă~ai mic colt de existentă "Frontul de Uest" l' ~~::!~~~~:::~şe" f~:~~g;~~~~t~r~at!~ 
nr:l~n a tuturor c'~rel'ilor, Nu 

~a se poat' !!H::;:-z;,:n~::a:::x::s:::a=1'c::c:::t~~~s;y='I. h('lyi, Episcopul bisericii unitarie-
1"11" e socoh numărul a- ~ H - - dt- 1" DU I ' r, Iti' :\1a ton "-ron J ~" care au. avut nefel'icirea, U vaD I ere Iim. It ne: vlcar~1 ap.os o IC 1 ~ • • 1. ' "Tiparul lumillescent" senzationa 

.Ul de grabllt{'ele lor insterese, Cautând in ziare şi reviste articole cari po- IJ nOll nUllllt. Epl~cop ,~l ~ISCl'ICIl ro· l-:I inuenlie care permite tipărirea 
udnde S,ăptămâni il1tn~gi pe la menesc numele dvs. sau tratâl1d problemele [ ~ano-catol~c~ ŞI d-.nll Nicolae Ban- cu cerne/uri luminoase adica dt' 

~;ctol:llor de-atunci _ şi cari cari vă interesează, căci o institutie special C f1v, ~os,~ mlOlstru ŞI reprezenta~lt a~ texle ce luminează noaptea şi deci 
'" ar fi oferit odată c . Iba creată şi hine or!!llniz>tlă pentru aC~tl~ta poate ~r a"OClatlllor cultura,le ungurest,l .ş~ [.)oi fi cetile la Întuneric, carIM re-

[

' 1" , ,<.u Ja, = Il diA 
a.: Impus, ar fi riscat să nu face acest 111cru mai bi ne şi lUai eUin ca dvs. , Sza~l :lau. pr['~(' mIe e soclatlel I prezl>n/anti În toate comunele llr-

" poală reintoarce acasă cu. o ~ aţ:I icultorilor maghiari. /Jane şi ruralc. 

r~ ~reaptă şi cinstit oblinut!l, "SERVICIUL GAZETELOR" S'a luat in discu\illne problema I Ofertele de reprezentantd cu re-
dt ihltnl1f! I Iti 1" d .. I bllelta.... • dă" . 't"t" I . " &.. o ruşine în mecanis- Agent e II .arDat ona • • pres. $ PU .... lIlea l' 1'11 mlllorl it II rna~ llare In !erillţc se 1'01' adresa ({-lui Emil 
fi(,~elll Sociale>, vremurile acelea, ~ urrnarf>şh' tot c.' se pllblică in cele circa j.,Frontlll Renaşterii Nalionale" pe i Samoilă, posesorul BrevetuluÎ Re-
,ziiieayurile l,ar podte, au fost 1400 PUb1iCHţii din România, iar prin fnter- J I temeiul legii şi al regulamentului I gal Român: .. Tiparul 1I1miilescrnt", 
. *de

de 
regImul instaurr.t pelJ- mediul cplor 102 ogpD ţii similare din Rh'ăi- n ublicat penh'u organizarea acestui Bllcureşti, str. S,. Constantin 24. 

I \ auna în Februarie a unu ~ nătl'lte. tot ce se scrie in pre'la di D to 1 il ~' I ~ I Vor li preferati tn comunele W'-
en:(ut. n lumea şi procură tăeturi dA presă asuprll FI 1I"ronl. . '1 banc proprietarii de intreprinderi 
C~ţ însă, că pe ici pe colo se ~" oricărei person>ditliţi san snbif'ct. f 'S'a căzut de acord asupra prmcl ~ tinografice cărora li se va ceda şi 

e ,aUd glasuri că au m" Ii- ' CereU telef.onic RflU tn scris !)n,ap ~cte lAmuritoare Rsn o prohă 'piului, care să facă posibilă intra-' dreptul de-a tipări cU culori lumi-
I unii oficiali în r' • al r. I ~r8tuită de o 8ăpt!\mâ'lA, in!Hcân .... uhjpctnl nare vă Jnlere~eHZĂ rea minorilătjj maghiare in ornani rroase. 

ve 1\1 ,n hama~ ~O~~z=:"::::I~O~Otc::a:!:l~~C:=.:::::II:::~:.:::lH:t 1 '" 

RoorezenlanU 
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Ianuarie' ... 

.. ------------------------------------------------------~--------------------------------------.--
Vizita fă(ută la d. ministru Eugen Tileanu de d. lea. 

Sidorovici comandantul "Străjii Iării
li I 

D-l Tcofil Sidoroviei, Co- i ee multumiri, pentru modu] , 11O<lscă tara şi poporul nostru, cât, tit.ni cliliuraie a\'l'IlI, ca să·şi eli',:!! prin lin~1'ct", un film: c~i 
mandantul Str.ljii Ţării, în- 1 etlln a ~tiut să asigure cola-' IIlai bine, • $( "Ill~; e:1 noi alU ~\'('(~ <le IT\'(,'Jd~-1 P~~l~ct ,~t~, ~'ed~r~ lech,l1I.c ~aJ 
sotit de d-l tir, Ştefan Şoi-: l'orUl'3a intre aceste două in-! Suntem siguri. deasemenea, că' cat IlI,li mult dccat Ili ~t' r('vchdl- IIl"tl petlcet, d,n să aibă ŞI , 

mescu, d-l'a Nissa Ciimără~e- : si itutiuni. i "om pult'u pastra o leg:1tură cât: că non!'!. : h~g,~t, pClltr~că" suh fOl'Jn~! 
st.u, din Comitetul Pcrma-: Oaspeţii au vizitat difel'i- I mai str~insă ~i cM !TIai utilă cu ce- ~ La kl, vom dlUla să ,faccm, oi 1UlUl, pe ~leslmtlte, să p~tell~ 
Tlent al Străjii T.lrii, d-l,ma-: tele. serVi, cii ale Suhst'cl'eta-: ldalle dClllelltl~ ale naţiunii noa., lwll~i ,rll' 1'('vistdt, mari elin stl'i'ilnă " tra in tOţi, a~eca ce ,dorim ~ 
ior Jugfmaru, şeful Statului I riatului de Stat. stn" care Irăiesc dincolo de ho" late, l'U ,an' stI putem colabora" d~ cest ftl~ va fi una dm °PCll 
lIajor şi Ion DOllg01'ozzi, ui- i Cu acest Pl'i!('j s'au tinut l:.l'c. In acest scop voim să închi· oaml'lIii ('ari ne sunl binevOlton ş~ . re vor lI1cun~na faptele ft~ 
rectol'ul Propagandei din: o serie de cuv~lntări, în care 11Iă!ll anumile ore, la radio, pentru. de in:,!iIH\illnile, care :\1' putea, sa i pe ~,~.rc le-a\1 făcut pent!'u; 
Straja Turii, au vizitat, la· s'au tras concluziile asupra: copiIi HOIn;iniior cad lrăiescÎn a·' r:.d schimburi "ulturale cu nOI, i Ţăru , 
Sub8e~ ... eta]'iatul de Stat di~l aetiviUiţii din ~recut. şi. S'[~U 'f;u:a grani\elo: noastr~ şi .tl'e~[\l1d UCa~l:!llelH'a, trebuie s~ avem Illl! Ir~c:În,tati, de tot ceeace amt 
str. \\ I1son, pe d-l Eugen Ti- pus bazele unCI largI ~ ş~ cat pr1l1 undele vazduhulul, nellnpledL-, (kpozl~ . de costume na\lO~al:. I~ lIn Itl~tltutllmea ~"" ~c fnl 
teanu, Suusecl:etar de. Stat r~~,i stl'ansE' colahoran în caIi de valllqii dela hotare, vom . Ih~p.'ll\Le, pentru ca <tlur!CI cat:~1 CI i operă pe ca,l'e aţi reahzat,o,l 
al Propagandei, spre a-l adu vutOI', face aşa, ca să pull'm da câte o IH va ar urma să plece 111 str:ună" fdul cum aţi înţeles să ne kl 

părticică, eate o icoană drag! din' h'Ie, in scop de propagandr., s1\ nil ,toti, si păşim Inainte, în • 

(n,an1orea d·lnl ItOl1i SldorOfl(1, 
(omftndon1ul "strajn TarII" 

Iara de baştină, căci copilul le pri, fim sili\i să cutreerăm toată\am,: numic, pe drumul Cl'Oit de 
me~te şi le înţelege mai uşor, ele c:, să lui'im acele costume. I nostru Străjer, 
rămtll1:Înd ca ° sfântă amintire P('II In ~f;Il'~it. tn'huie s?Î avem un i :Soi astăzi, \'ă aducem m' 
Iru toată "iata. ~lo(' permanent de filme şi rlt' dife- i '1 St X'" 'rării, "li dori~ • Domnule Ministru, Tara noastră, pentru neamul JlO' , ' . ' • l' n e "c )'''JII . 1 1 ;\poi, la (ci ca ~i Dy" \Tcm s;i nle hl'Ojtl!'J, p('ntru ca alunci C:IlH i , ' , . ,~.... " . I stru ŞI pentru -tege e noslru, care 1 I la muncă ŞI suntem sigur! 

"Straja 1 ani a sun!lt IIl'VOIIl ca ~ 1ă' Ţ , 1" n" ol'1}Hlizilm in inlt'l'io!'. 1'<'111]'\1 SI'i1::; goarna, dl'la'FIlllcntu nostru I < , 

. ~ " ." vrea sa va(, ŞI ara ŞI neamu sau '1 ~ I ,. r· I I 't 1'1'1' 'I,)o'nl t'n aceeac deViză 
să Vă faca ° VIZită la IIlS11tuţlllllCa 1" Il l' aceasta cerem concursul D\' .. s:\ pa ,il nil ai la ;1 Icn'a u('. ;[('11, r ('C;[ ,,1 q., ,1 ,~ 

sus, pe ce c mal ma e cu mi, . I 1 ~ \. x t~' 1. V"., pentru a aduce cele lIIai calde hm avea o hartă man' :;;i com' ,,:. !t' împ:H'hc'l!'7e ~I ~ă (' (\len (li! crpdin\lI ~i muncit, pen ru 1', 

mulţumiri, Dv, şi instiluţiullii pe Noi am făcut un, Ini~ plan, carc pkt:Iă, pent.l'u c~ oricil~c, copi,i, 1,1' : ('(\;0 (It' hotare, pen,lru })]'op,agtll.HIă: Rl'(!e", un'lnd tuturor COlab<'I' 
('are o conduceţi cu al:'tla priccpe- credem că v~ găSI ŞI apl'obarea t1(TI, com:mdal1\1 sa'! \'lZllaton tlLlI, 1 ot a~a suntcllI stgUl t, l)\ nI .a,\1 101' Dv., dit şi Dv, personal' I 
r'(~ şi cu atâla competenţă, pentru Dv" in ce prlVl'ş~e latura p,~'opagan ~ll'iiiIlăt"t(', să vad:! cliţi ROllulni a ,promis deja. că vom putea C!'('I'~ In' " pul 
lot ceea cc ali făcut in folosul mi· dtstă, Auume, a\em de gand ca VI m noi }lcsle hOlare, ee U1stitU·. llollI film "Ridicarea Neamllhll: "Sănătate! !~c 

sub diferite forme, să l'ă~pfll1dim:' j I I 
şclirii străjereşti, pentru tot concur in toată presa, nu numai din tari, ,1 C' â' t d 1 ... E Te t Subseere Il

t sul, toate ajutoarele, toală drago- UV area OI Og~D J eaDD pr 
. ci şi din stl'ăillătatc, informafiunile n.., ~ . .' stea ŞI frumoasa colaborare pe ca· \ I i CQ~ 

r,~ am găsit·o in mijlocul Dv, Ctlrc credem ,noi. că ~unt utile, de- : de Stnt :» I PropadAnde sigl 
spre noua atltudlIIC Ş1 noua concc· ':"'. 

Ţin să Vă mărturisesc că ace... t - eell plie de viată a poporului nostru şi Va mftrtul'iscse că sunt a- tnrwi ,.;i tip Îllcel'ca\i prieteni \ toată ţara se 8 l'ange 
stă colaborare, dorită atât de mult ~ . , 1 REGELUI ~ I tlf 

dcşpl'e noua metodă de educaţie, d[\llC mis,'cat de a vedea la străini o desfă:;ioal'ă pl'etu- .1'U' sau" de Inaltul nostru Conducător, că a- 1 d 1 ROI 
pe care ne-a dat-o Majestatea Sa acest Suhsecretal'Îat Îlltre-: tiudcni în folosul afirmări-:, mare e, xemp u " e s,o 1 cea armonie, pe care a visat·o şi lă ~ d bor 
Hcgele. gul stat maJ'or al StriUii 'I'ii- lor l'omi'tne~ti şi regale, l' te naţlOna , can mst acel bloc pc care vrea să-1 cimen- - ~ d /tm 

La fel, lll11 crcwt că ar (j nimerit l'ii, În frunte cu vrednicul· :\l1dţumil'i1e, pe 'caro h1 fi- : nostru e conservare, tf'ze ~n tară şi in popor, intre toti ă - T Ştl'l 
să facem cunoscută fara noastră" {'omandant al acestei organi dl1cc astăzi Straja Tfll'ii a-: nC'as,c.", creeaza. ara" colaboratorii şi toti pionerii săi, s'a \ t . A 

, d în adevăl'ata lumină, dt mai him', 1· zatiulli de l'egcască iniţiatl'. ce:"tni Suhsccrctariat şi Se1'-: ~I:erll, care CO~l l,nua ~J , 
constituit ela incep~t, când am, 't' t' " t' l' , " r \'ă venl't sa~ 1'1 ro lltu n .... ~ \'1' "I'1'lt l' ~ule pot s~ 'llC' ln'igu-I var!'c!-'le Homama Res M,n luat primul contact cu Dv., inainte prm aeeş I :~H': I en ~zlaş .. , ,C,lll , , . ,~ l, 1 e~sc~l \: ~I ", • ,." ,< .",·i " " ~,~ I tiI 
de a exista această ins.tituţiune. pl('acă in slralllatate ŞI cari cl!lIen-1 pentru ~el'VICli a?use ~l ele ~N1HCCl, d~l' in ac:la~ tImp ~a.u ! ţl,el, ?llC~ne vede c:. L 

D 
. . V!l I I leuză mult mai uşor şi mult mai I care nOI am SocotIt intotdea- 11lconvementu! ca denunta o I fi ontIstă. "Regele ..,1 , It: 

e aceea, încep prm a "mu - , ', i, • d . 1 1 - 1 1 tIna '\{ll11l'a şi Crcdinl' aldi , itrauuce legături decât cei bătrâni,11.1na, ca ŞI 111 tuale omenu (~, InetO( a l () uc1'u: ţJl'czen a k, J " " 
ţunll personal Dv. pentru felul in , - , b' - , ,1 ' l' i ' : e"te {I C'-lt e('oul l)l'elun Irel , ' 'ca e mal mc sa nu vorbnn. ll]'opaganucl, prc UllJlt cm a- I '" e <" ' , 
care V aţi legat dela început de El t t"'" 1 I complcctat al devI·zel'· A '. ' egan a acerll aSCUll( el' , . 
nuşcal'ea noash'ă ŞI pentru drago-, lf' :'.; • în f d ţ' h' rc;:;ti' Credillţ'l si \ dt 

, , • ( ,.. ',L Olt O concep tune IllC :" . "'< ~ , 
slea care, dm pnma clipă, a ost ~'''I'''''~'~ pi ' t~' ţ' .. d I)('ntl'u Ţal'ii ~i Rege" r.r. 
~imţită de întreaga străjerie, ţ~;;t~~i't:;~~t~ pa~~~~~~ ;Ul~~ ~~~~~ rc~u~l~~~ ;, I ,Stl'aj~ T:1rif a prer~r ('U, 

Dv. Domnule Ministru, sunteţi u- ;i~; " .s~ \~ a face propaganda şi in iie- 1 CI,' cu ~tl~lel'etu~ e~,,_ ~,01':/;f 
nul dintre primii care purtaţi a- l{~ <"-!t'~/I1' care t;;tră, dil'iguitorul aee- I de astazI; Straja 1 afli cuII 

:~:S~~c~;~lt:: ~:~~nc~~n;~S;i a~~:: ,; ~:. tf'~~ 1,ti:\ ~:~~l~i~'~~:~un~i s~~: un stil i ~~:~~~j!ab?l~ci~ le C~CC;~~:,. !U~( 
jestatea Sa, - şi o purtaţi fiindcă l ,~~ li S;1,;t,· Există propaganda ouse- : ret: Homânia de rnfliJ1i~ fitil 
aţi binemeritat dela inNput şi noi \"t«~,- il' ,;f d~ntă, propaganda sgomotoa fel tortele pel'fcctiun~lt 'ar! 

;;I;;:~I: ~~~u~:Ş~ri~: °OC:~i~I~~,~: • ,,' i~~f<' '~~;~~0:',9::<~ ~~re~r~~~~~~~~a şi ~eZ:t~~!~~ ~;~lcP~e~~r~~i:T;n;~~e~:;!e 
orice serbal'e, la orice manifestaţiu 101', care nu se sfiesc să de- I Prin şcoala creiată d{spir 
ne, după cum şi Dv., de sigur, sim chu'e fătiş că formează Pl'O- I ja Ţării se va naşte cftc,ur4 
ţiţi o mândrie, văzând·o pe ph'ptul pagandă, nul frontist de mâine.! nii 
D·,'oastră, Există însă şi altă conce- I {'1~tă tean care va fi C~mle 

Imi aduc aminte că la înci!pulu! pţiune: aceia care este a noa s:l lichideze ultinwle \'fşi r 
nlişcării slrăjereşti, când pupni stl·ă. Concepţiunea care vrea . ale unor menta1ităţ.i p~rii 
credeau în ca, când putini CUIlO· ca munca să rămână anoni- I te şi să creeze Ţara bl! E 
şleau rostul ei, câud putini ii ~ă· mă şi niciodată să nu pu- : româneşti şi a grando1'urE 
reau jn ajutor, Dv. n'aţi preCllpe- _ Ilcm pe actiunile noastre e- I gale. J !?lin 
ţit nici timp, nici material, ci aţi T I ticheta, care denuntă şi care I : La Straja Ţării astă" "10" 
perindat, ca şi noi, toalc meleagu· ~..,m~n'!~!%:'::!!::,~~!:;.~- I poate u!leori condamnă, su!~;;f:/:;-d~ ::o~';::r~5e' 11 ~·u ~l'?g-ătil'e~ tÎIte~'~tul 1ll'II, 
riIe, ineurajând pe ace~ti pioneri, •• 1 Doctrma. adevărată socot .şI .PJ'optlgoDdeJ ,SCl'VI?ll.ll SOCial malD~'ttnl 
t::a sA se !nglobeze cât mai fiine şi CX e t l d t d telor { fill1dcă legăturile şi prieteniile din I U s e acela care vrea, care, eo O 1111 e nevoia o cere şi in l'U 1'1. lCal'ea 5a , ,ta 1 
câ! mai iute in această mi~care tii Icrele rămân pentru toată viara Cere să se. c~'eeze ~oI?ente al lloile~ l'tmd tin~ta pe care cretar~a~u" de Stat al ~ riril 

De când a luat fiintă această in· căci ele sunt sincere, elc sunt aşa I propag~n~IStIce, actlUlU pro- Ee-am llnpus-o aCI. aceia de ganU:l 1:;11 va ~~sfăŞUIL~IQI 
stituţiune, Dv. ati intărit şi mai cllm nu le poţi face niciodată, mai I p~g~ndlshc. e" fapte Pl'opagan a faee toate actiunile noa- luI 8~U de~ aUXIliar, ,CSha mult legătul'a dintre noi. Intr'ade, târziu, ellstlce, degaJate din insă~i stl'e, dat' de a ne interzice o' tot fal'i'\ ~a ceară mm: I 
VăI', dacă noi am putut să ol'gani- \t' , 1 1 d' imbinarea ingenioasă a unor sillgul'i\ actiune şi anume' '1 ~i s11 abandoneze cât ţs/d 
zăm alM de bine manifestările noa fi uncI" ~u î;naterla li" p:(:r~ga~ 1 dest'ăşurăr'i naturale, fără ca pl'opaganda propagandei. '11 tin din munca seclC~de J 

tre, aeeasta se datoreştc în mare SI: pe C'H~t vdom pllm~ de ~ • v. in spatele acestor desfă~ură~ 1 Fiindcă Straja Tării 1u- principale, Serviciile ~ .... 
parte concursului pc care ni l-aţi nt ~I vrom ăP" ~Utn e, pretl~t1l1ăemV' .n- ri să apară regisol'atul şi 8i8- 'cl'ează Într'un sector cu totul ! ~uhsecretariat au dat"'j'-
d d ă .:1 I o orm ca mal p "cu t. om tI' I 1" ~.. . t A t t 1 t ~, al; ac am putut să pătrunucm I d'r 't f'l I 1" '1 emu uneI p,'opagande orga apo ltlC, sa-mI fie llwăduit a alU a ca (e mu 'l', 

d b' prezen a I efi e 1 me a ser )"rl e ' t ~ - ~ ~ " .. - .• C 
aşa e me, nu numaÎ în masscle . t t "1 t . d' mza e. I msa di} data aceasta sii VOI'- unor orgamzatll, ('al, , 
poporului nostru, ci şi peste hota- ş~ ă? ~~n:rt e no~s:e d cu cel, m 'fara noastră, care tl'ăieste hese, ' . . tesc revolutia Sllfl('t~S1 
r~ şi să facem cunoscută, asa cum SI' 111 a e, orgamzan anumite o- prin dreptul'il l' 't' Ne a 'ţ't bl" a c~ a mânismrt 

re 1a radio, Închinate di(erilelor t b'l . t' e f~a e ,1I1con e: !. t ~ - ~ s~m 1 O 19aţl Mt a- j I'~g(>< ~ J~dl b ro 1 'n~;~ 
trebuie, această inaltă ctilorie a ori. ! sa, 1 e:;;1 rIUl? a prm adeva JU, ~m, IerI ca şi astăzi şi I Ril!Uran, aze e ;1 ,<'~ 
M, S, Regelui, o datorăm tot Dv" ţ, ',1 runle ce~e maIA eVIdente: nu rr,lHlJlC mai mult decât astă_ls1rurturl de Romal11e iBE 
liindd prin filme, prin pl'csă, prin Dea~emene~ vom căuta să IldU-l are neVOIe decat de o smgu. ZI, această organizatie de ini i Rentă, tC\lt' 
publicatiuni, prin radio, prin toale ,:om celc mal fr~moase co~tu~e n~ ! ră propagandă" aceia d~ exal' ti~tiv(t regească, fiindcă nică I Nu pot să h.1Ch:i ~~lUl 
mijloacele atât de puternice de pro t~C>l1~let' cele mal fru~oase 10,CU~1 I tare a dreptul'llor 1'0maneşt1; erI propaganda natională i fost cercetas dmatn,te l-
pagandă pe care le aveti la dispo. ŞI ~on ece, pe care, prm ace~h tl- I ~i de reliefare a sfintelor, nu-şi va putea găsi o arma_j7,11oi şi ca decorat al r-uel 
zi tie. noi am trecut de hotare, a- Iltfl, să le facem cunoscute dmcolo noastre adevăruri. I tUt'il, mai hună şi mai desă- Tării Incit dela incer,~6. 
d:lcând faima mişdirii, rostul ei şi de h,otare. , E poate cea mai ~rl'a pro-: vârşită decât în sânlll cohor acestei organizaţii, {b'.'din 
toată stnlclura de ideologie şi me· Imi aduc ommte că un nuc de- pagandă, fiindcă aceasta ce- h'lor ~triî iereşti dAt 1 ' de~ I 

. • - • "C I .' "10:. .• a ne cuva.n u meu i li' 
todologie, aşa cum a preconizat,o taşament al nostru plecase la ~.am- 1 re ca, prezenta serYIclllor a- 1 ~lal mult decât atât, tre- • !Ol' c('ldren 
Marele Străjer, până in cele mai boreea dela Stockholm. Suedezll ,:c ('fOstUl Subsecretarlat să. se' bUle recunoscut că regeasca mIre..t omagi~ , .' 
fl!depărtatc ţări, unde a ajun .. să cunoşteau prea puţin, fnsă multl- facă simtită pretutindeni. a- iniţiativă care părea acum sunt executanţn fldelltr~& 
fie apreciată de toţi. mea aceea, care asista la şed.toll. tât pe sectorul exterIl, cât şi ,câţiva ani atât de îndrăznea obosi ti ai gândurilor 1R1~ 

Noi Vă rugăm, Domnule Minishu rea deta~ame~tnlui no~tru, după ce pe rcei i~tern_ I t:l şi inovatoare, nu a făcut Statului :ro.rajor al Slr'~'~ 
~ă ne daţi şi in viitor acelaş con· a văzut Jocurile noastre, portul no- Nu VOI ceJ'cet a acum şi decât să prefaţeze ol'ganl'za " . A , 1 A nd '''-';''j , f" . - ' ,,' • - I'n ŞI In prlmu ra~", 
curs, cu aceeaşi bunăvoin\~ şi cu stru naţIOnal, atât de rumos ŞI a aIC], - ŞI poate nu o VOI fa-. rpa României de astăzi. Azi ' " d':ku 
ac~caşi dragoste, fiindcă sunteţi alizit cântecele noastre, nu numai I ce niciodată, - fn ce constă in faţa necesităţilor vitale d~! d~ntulu~ el actual. :, \l 
eonvins, ca şi noi, eli tot eceacp. se cli a rămas !ncAntat~, ~ar a cerut i lucrul uriaş pe care o mclnă 1 redresare internă şi în fata' Sldorovlci. '"eeal 
face In ac.eastll mişcare este pentru. tot felul de mformaţ1um ca s1l cu- I d<> vrednici colaboratori ro~ I primejdiilor externe. când I (Urmare in numArul ~Jn I 
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